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Vážení spoluobčané,
rád vás touto cestou po třech měsících zdravím.
Co se podařilo dokončit a co nás ještě v letošním roce čeká ?
V průběhu měsíce července byl dokončen a uveden do provozu druhý zastávkový záliv v centru obce. Park okolo pomníku byl v průběhu prázdnin upraven a v současné době se připravuje oprava pomníku samotného ( oprava písma atd.)
Byla zahájena oprava místních komunikací instalováním dvou
zpomalovacích pruhů v Ročkově ulici u dětského hřiště z důvodu zvýšení bezpečnosti.
V současné době máme vyjádření k budování splaškové kanalizace v obci v roce 2009 včetně spoluúčasti obce ve výši
5.612.562,-Kč ( 10% z celkové částky ).
V obci byla během letních prázdnin realizována akce zřízení
veřejného osvětlení a to v lokalitách – komunikace u dětského hřiště, spojnice dvou ulic u Jožáků a cesta naproti hřišti k
rybníkům. Další vytypované lokality budou provedeny do
konce listopadu.
Všechna světla budou do poloviny října pro lepší orientaci
očíslována. V případě, že světla v obci nesvítí, žádáme občany,aby nahlásili jejich poruchu, kterou obec nahlásí firmě,
která má na starosti jejich údržbu.
V současné době je hotova zastavovací studie na lokality č. 2
(louka u Gabrielů) a č. 1 (za lokalitou 2 - od horkovodu k Jožákům a zezadu k hřišti) dle platného územního plánu. Byla
zahájena jednání s vlastníky pozemků v tomto území, která
se budou týkat infrastruktury.
Co se týká sběrného dvora v areálu Agrospolu Hostovice a.s.
obdržela Obec Ostřešany souhlasné stanovisko k umístění
tohoto sběrného dvora (zelený sběrný dvůr) od stavebního
úřadu Magistrátu města Pardubic. Toto souhlasné stanovisko bylo podnětem k jednání s vlastníky dotčených pozemků.
Doufáme, že tyto jednání budou úspěšná a budeme moci tuto
akci realizovat.
Ke konci měsíce srpna firma K L stav ( v minulosti opravovala
fasádu na kulturním domě ) dokončila opravu fasády kaple a
klempířských prvků. Zbývá dokončit opravu soklu odborným
kameníkem. Na kapli jsou již umístěny el. hodiny s řídící
ústřednou. Na opravu kaple finančně přispěl Pardubický kraj
z Programu obnovy venkova.
K největší události tohoto měsíce bylo vysvěcení vlajky u příležitosti posvícení. Vysvěcení vlajky provedl farář pan Antonín Forbelský.
Jsem rád, že tak významné akce se zúčastnil i vícehejtman
Pardubického kraje pan Ing. Roman Línek. Tímto byl chtěl
poděkovat všem, kteří přispěli k hladkému průběhu této významné akce a firmám za sponzorské dary na občerstvení.
V současné době probíhá v obci částečná rekonstrukce sítě
nízkého napětí. Žádáme o shovívavost občany obce při realizaci této akci. Během zemních prací došlo i k narušení sítě
veřejného osvětlení, závada se projevuje pouze za deštivého
počasí. Po investorovi stavby požadujeme odstranění závad.
Rekonstrukce sítě by měla být dokončena do konce října t.r.
Co se týká částečné kolaudace administrativní části Kulturního zařízení v obci, probíhají v současné době jednání se
stavebním úřadem MmPce.
Pevné zdraví vám přeje
Mgr. Josef Vodrážka
starosta

Zveme Vás na jednání zastupitelstva obce,
které se koná ve středu 26. 9. 2007
v restauraci Dvořák od 18.00 hod.
Program: 1/ úvod, zahájení
2/ zprávy ze zasedání rady a komisí
3/ kanalizace, KD
4/ rozhlas
5/ pozemky – prodej a směna
6/ různé, závěr

ZPRÁVA PRO DŘÍVE NAROZENÉ OBČANY
11. LISTOPADU VE 14 HOD.
SE USKUTEČNÍ V RESTAURACI DVOŘÁK
TRADIČNÍ BESEDA S DŮCHODCI

AFK OSTŘEŠANY
Na začátku prázdnin byl pořádán i každoroční turnaj v nohejbale.
Během prázdnin se zúčastnilo A mužstvo každoročního turnaje v Dřenicích dne 28. 7. 2007, kde celkově skončilo na 4. místě. Dne 4. 8. 2007 A tým pořádal turnaj, ve kterém se umístil
na 2. místě. Vedoucími A mužstva jsou pan Martin Musil a pan
Radek Dvořák. Trenérem A mužstva je pan František Horák.
Mistrovské zápasy A týmu začaly dne 12. 8. 2007. Zatím bylo
odehráno 5 mistrovských utkání, kdy si naše mužstvo připsalo
3x výhru a 2x remízu.
Dorost pod vedením pana Jiřího Havelky a pana Vlastimila Mrázka sehrál několik přátelských utkání se střídavými úspěchy. Dne
25. 8. 2007 začaly dorostu mistrovské zápasy, kdy si mužstvo
dorostu připsalo na své konto 1x výhru a 1x remízu.
Mladší žáci pod vedením pana Josefa Havlíčka a pana Stanislava Holečka taktéž sehráli několik přátelských zápasů během
prázdnin. Dne 9. 9. 2007 začaly mistrovské zápasy pro mladší
žáky. Ve svém prvním zápase prohráli 1:3.
Stará garda pod vedením pana Jiřího Čermáka a pana Aleše
Stoupy se zúčastnila turnaje v Nemošicích, kde se umístila na
2. místě.
„Posvícenský víkend“ byl ve znamení sportu na hřišti AFK
Ostřešany. V dopoledních hodinách dne 8. 9. 2007 probíhal
turnaj Mildy Langra za účasti 5 mužstev – Nemošic, Parama,
Čivic a zahraniční účasti - mužstva z Horní Súče ze Slovenska.
Stará garda tento turnaj vyhrála.
Ani nepříznivé počasí nezabránilo v 16:00 hodin utkání žen a
dívek, které skončilo vítězstvím 6:2 pro ženy. V penaltovém
rozstřelu to dívky ženám vrátily. Rozhodčí „Apač“ Holeček neměl jednoduché rozhodování, protože na hřišti se ukázal i „Hurvínek“ Fanda Horák a některé ženy a dívky šly tvrdě do soubojů. V neděli byl na programu zápas dorostu , který se utkal s
Rovní (výhra 2:1). Od 17:00 hodin se utkal A tým s Holicemi B –
výsledek 1:1.
Zakončení sportovního víkendu bylo v pondělí 10. 9. 2007, kdy
se utkala mužstva svobodných a ženatých. I za nepříznivého
počasí tým ženatých vyhrál 4:2.
Jiří Fejfárek
předseda AFK Ostřešany

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Do naší mateřské školy bylo zapsáno na tento školní rok 28
dětí, z toho 10 dětí předškolních, 10 dětí 4-5letých a 8 dětí
nejmladších. Třída je smíšená, věkové rozmezí je od 3 – 6 let.
Od 1. 9 .2007 pracujeme podle vlastního „ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU“ s názvem „ROK V MŠ“.
Děti mohou dle zájmu navštěvovat kroužek hry na flétnu a výtvarný kroužek. Po dohodě s logopedickou asistentkou ze ZŠ a
rodiči – individuální logopedická péče.
Ráda bych vás prostřednictvím zpravodaje seznámila s naplánovanými podzimními akcemi, které jsme pro naše nejmenší
připravili.
ÚČAST DĚTÍ NA TRADIČNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V 1.TŘÍDĚ ZŠ. CELOROČNÍ CYKLUS EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V EKOCENTRU „PALETA“.
V září jsme vybrali pro děti dva programy s názvem „BAREVNÝ
PODZIM“ a „ODPADY“. V programu „ODPADY“ se děti zábavnou formou dostanou do situace, kdy budou muset řešit hromadění odpadů. Spolu s lektorem přijdou na to, že jediným způsobem jak množství odpadů alespoň omezit je třídění. Pokusí
se roztřídit pytel běžných domácích odpadků a dozví se, co se
dá z recyklovaných materiálů vyrobit.
„PODZIMNÍ POHÁDKOVÝ LES“ – vycházka do přírody motivovaná pohádkou „O Budulínkovi“ ve spolupráci s MS Ostřešany
a jejím dlouholetým členem panem Kubíkem.
„HLEDÁME PODZIMNÍ SVĚTÝLKO“ – zábavná hra v parku s plněním úkolů, týkajících se přírody. Na konci čeká děti sladký
poklad.
EXKURZE DO MÍSTNÍCH SADŮ A AKVÁRIA
SPOLEČNÉ PODZIMNÍ TVOŘENÍ VE SPOLUPRÁCI S RODIČI
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –
22.10. pohádkový příběh v tělocvičně „O Lesněnce“
24.10. v DDM „DELTA“ v Pardubicích „Povídání o pejskovi a
kočičce“. Herec a pohádkář Jan Havel vypráví, hraje, zpívá a
maluje veselé příběhy z Čapkovy knížky.
9.11. velmi oblíbené a úspěšné „DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU“ zahraje dětem pohádku „O princezně Mlsalce“.
Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům, kteří se podíleli při
úklidu po malování.
Jmenovitě: p. Jiroutové, p. Křičenské, p. Korbelové, p. Novotné,
p. Žemličkové, p. Pavelkové, p. Imramovskému.
Za MŠ zapsala Dvořáková Jana

Ve školním roce 2007/08 je škola opět dvoutřídní. V 1.třídě je
14 žáků / 9 + 5 v prvním a druhém ročníku / , ve 2.třídě je 11
žáků / 7 + 4 ve třetím a pátém ročníku/, celkem 25 žáků na
škole. Jedno oddělení školní družiny má 25 žáků.
Na škole nabízíme 5 kroužků pod vedením učitelů.
Od 1. 9. 2006 došlo oproti loňsku k některým změnám. Cizí
jazyk se vyučuje od 3. ročníku v počtu 3 hodiny týdně / loni na
škole 3. ročník nebyl / a v 5. ročníku je výuka rozšířena o 1
hodinu na 4 hodiny týdně. Na ostřešanské škole vyučujeme
anglický jazyk.
Nejvýznamnější změnou ale je od 1. 9. 2007 zavedení vyučování podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který
navazuje na celostátní Rámcový vzdělávací program. Školy si
mohly zvolit vlastní názvy předmětů, rozdělit si volněji počty
hodin na jednotlivé předměty a zařadit si učivo do jednotlivých
ročníků podle svého uvážení, ale vše jen do určitého rámce
daného Rámcovým vzdělávacím programem. Letos se podle
nového ŠVP bude vyučovat v 1. ročníku, za rok v 1. a 2. ročníku
atd. rok po roce. Předpokládáme postupné „dolaďování“ ŠVP
a jeho úpravy.
V období prázdnin byla škola vymalována. Chtěl bych touto
cestou poděkovat níže jmenovaným maminkám a tatínkům za
pomoc při úklidu školy, velmi jste nám pomohli. Děkujeme!
Úklidu se za ZŠ zúčastnili paní a páni: Štefková, Králíková, Žemlička a Letošník.
Petr Pavelka, ředitel školy

Rádi uvítáme Va‰e vûcné pﬁíspûvky do Zpravodaje formou ústní, písemnou nebo prostﬁednictvím elektronické
po‰ty na adresu: obec.ostresany@seznam.cz

